
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



(3) ΠΕ
ΡΙΕ
ΧΟ
ΜΕ
ΝΟ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

1. Να αντιληφθούν τις αλληλουχίες, τα μεταίχμια και τις μεταβάσεις της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής σε συνάρτηση με τις μεταβολές του διεθνούς περιβάλλοντος κατά τον 20ο αιώνα.

2. Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τους θεμελιώδεις παράγοντες των εξωγενών και των 
ενδογενών επιδράσεων κατά την διατύπωση και την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους.

3. Να συλλάβουν το σχήμα «Μείζων επιρροή - δευτερεύουσες εξαρτήσεις -προσδιορισμός 
εταίρων, ανταγωνιστών κι απειλών» κατά την χάραξη και την υλοποίηση της εξωτερικής 
πολιτικής της χώρας.

4. Να διακρίνουν τον ρόλο των πολιτικών προσωπικοτήτων, των Κομμάτων, της υπηρεσιακής 
γραφειοκρατίας, των ΜΜΕ και της Κοινής Γνώμης σε ιεραρχήσεις, προτιμήσεις, επιλογές 
γύρω από την θέση της Ελλάδας στον Κόσμο.

5. Να έρθουν σε επαφή με τα κρίσιμης σημασίας επιμέρους επίπεδα που συγκροτούν τα πεδία 
εκδίπλωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κατά τις ιστορικές διαδρομές του 20ου αι., 
διμερώς κι ευρύτερα (ελληνοβρετανικές, ελληνοαμερικανικές, ελληνοϊταλικές σχέσεις, 
σχέσεις με την Τουρκία, με τους βορειοΒαλκάνιους γείτονες, με την ΕΣΣΔ, με την Μ. 
Ανατολή).

6. Να κατανοήσουν τα όρια, τις αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες μεταξύ των διεθνών επιδιώξεων
και των δυνατοτήτων ενός κράτους με το μέγεθος, την γεωγραφική θέση και τα εσωτερικά 
κοινωνικά – πολιτικά – πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.

7. Να γνωρίσουν την εξέλιξη της δομής του μείζονα φορέα εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή του 
ΥπΕξ.

8. Να αποκτήσουν εικόνα των σχέσεων της ελληνικής διπλωματίας με άλλους φορείς κρατικής 
πολιτικής διεθνούς ενδιαφέροντος (Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια)

9. Να στοχαστούν σε ποιες συνιστώσες επιμερίζεται η έννοια «διεθνής δρών» στην πράξη για 
την Ελλάδα κατά την Σύγχρονη Εποχή. Να κρίνουν τη σημασία «παραδοσιακών» και 
«καινοφανών» οντοτήτων που παράγουν εθνική εξωτερική πολιτική ή /και την επηρεάζουν, 
δηλαδή πριν και μετά την ανάδυση Περιφερειακών, Μη-Κυβερνητικών, Υβριδικών 
Οργανισμών.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

1. Εργασί	α σε δίεπίστημονίκο	  περίβα	 λλον
2. Κρίτίκη	  ίκανο	 τητα που εί	ναί απαραί	τητη γία Αυτο	 νομη ο	 σο καί Ομαδίκη	  εργασί	α
3. Προαγωγη	  της ελευ	 θερης, δημίουργίκη	 ς καί επαγωγίκη	 ς σκε	ψης
4. Αναζη	 τηση, ανα	 λυση καί συ	 νθεση δεδομε	νων καί πληροφορίω	 ν, με τη χρη	 ση καί των 

απαραί	τητων τεχνολογίω	 ν
5. Άσκηση κρίτίκη	 ς καί αυτοκρίτίκη	 ς
6. Σεβασμο	 ς στη δίαφορετίκο	 τητα καί στην πολυπολίτίσμίκο	 τητα



ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατανομή Ύλης-Διάρθρωση διαλέξεων
1. Οργάνωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την Επανάσταση στο Γουδί ως την 
επαύριον της  Μικρασιατικής Εκστρατείας (1909/10-1924). Η δεσπόζουσα θέση του 
Αλυτρωτισμού: Α) Οι σχέσεις με τις μεγάλες και μεσαίες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις.
2. Οργάνωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την Επανάσταση στο Γουδί ως την 
επαύριον της  Μικρασιατικής Εκστρατείας (1909/10-1924). Η δεσπόζουσα θέση του 
Αλυτρωτισμού: Β) Οι σχέσεις με τους βόρειους γείτονες.
3. Οργάνωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την Επανάσταση στο Γουδί ως την 
επαύριον της  Μικρασιατικής Εκστρατείας (1909/10-1924). Η δεσπόζουσα θέση του 
Αλυτρωτισμού: Γ) Σύντομη ανασκόπηση των ελληνο-οθωμανικών κι ελληνοτουρκικών σχέσεων.
4. Μεσοπόλεμος (1924-1935). Α) Οι σχέσεις με τις Μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις.
5. Μεσοπόλεμος (1924-1935). Β) Διμερείς σχέσεις ειδικού ενδιαφέροντος: Οι 
ελληνοβουλγαρικές και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι 
σχέσεις με την Ιταλία και την Αλβανία.
6. Στην τροχιά και στην δίνη του Β΄ΠΠ (1935-44).
7. Μεταπολεμική Εποχή: από την Απελευθέρωση στην Μεταπολίτευση (1944-1974). Α) Η 
απευθείας ένταξη της Ελλάδας στον Ψυχρό Πόλεμο.
8. Μεταπολεμική Εποχή (1944-1974): Β) Οι εξωτερικές σχέσεις του δικτατορικού καθεστώτος με
τον Κόσμο.
9. Η δεκαπενταετία των προκλήσεων (1974-1989): Α) η «κύρια ατζέντα»: τα ελληνοτουρκικά, 
από τις διαφορές για την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και σχετικά με τον εναέριο χώρο, ως την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους της «ΤΔΒΚ» στην Κύπρο. Οι σχέσεις της Γ΄ Ελληνικής 
Δημοκρατίας με τις Υπερδυνάμεις και την Δυτική Ευρώπη. Η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
10. Η δεκαπενταετία των προκλήσεων (1974-1989): Β) Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.
11. ΜεταΨυχροπολεμική εποχή: Α) ο δραματικός μετασχηματισμός της Μεγάλης Εικόνας.
12. ΜεταΨυχροπολεμική εποχή: Β) Το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας.
13. Γνώριμες καταστάσεις – νέες προκλήσεις: ο 21ος αιώνας.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

1.Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point]
2.Παρακολούθηση σχετικών ταινιών και ντοκιμαντέρ
3.Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής 
πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, σε εβδομαδιαία
βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό υλικό. Μέσω αυτής της
διαδραστικής πλατφόρμας ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, 
αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση.
4.Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες. 
Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,  Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών,

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας

39

Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών

42



Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Μη-καθοδηγούμενη 
μελέτη

60

Σεμινάριο με πρόσκληση
πρέσβεων ε.τ. ?

Σύνολο Μαθήματος 180
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων,
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική  Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά  προσδιορισμένα  κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής?, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης?, Γραπτή Εργασία Γραπτές εξετάσεις (50%)
και εκπόνηση γραπτής εργασίας 2.000-3.000 λέξεων 
(50%)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
(1) Αρβανιτόπουλος,  Κ.,  Τριάντα  χρόνια  ελληνικής  εξωτερικής  πολιτικής,  1974-2004,  Αθήνα:

Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2005
(2) Γιαλλουρίδης,  Χ.  & Τσάκωνας,  Π.  (επιμέλ.),  Η νέα διεθνής τάξη,  η Ελλάδα η Τουρκία και  το

Κυπριακό πρόβλημα, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1993
(3) Γιόκαρης, Α.- Κυριακόπουλος, Γ., Διεθνές δίκαιο Εναέριου Χώρου – Διαστήματος, Αθήνα: Νομική

Βιβλιοθήκη, 2020
(4) Γκόφας,  A. - Ευαγγελόπουλος, Γ. - Κοππά,  M. (επιμέλ. -ΙΔΙΣ),  Ένας αιώνας διεθνών σχέσεων:

1919-2019, Αθήνα: Πεδίο , 2020
(5) Καραμπαρμπούνης,  Χ.,  Διά  της  διπλωματικής  οδού:  το  ιστορικό  και  θεσμικό  πλαίσιο

διαμόρφωσης του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007
(6) Κατσάνος,  Κ.,  To "ανύπαρκτο" ζήτημα: οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό

1950-1967, Αθήνα: Επίκεντρο, 2013
(7) Κόντης,  Β.,  Ευαίσθητες  Ισορροπίες  /Ελλάδα  κι  Αλβανία  τον  20ο  αιώνα,  Θεσσαλονίκη:

Παρατηρητής, 1994
(8) Κοππά,  Μ.,  Η Κοινή  Πολιτική  Άμυνας  και  Ασφάλειας:  η  ιστορία,  οι  θεσμοί,  οι  στρατηγικές ,

Αθήνα: Πατάκης, 2017
(9) Κούμας, Μ.,  Η ελληνική εξωτερική πολιτική και το ζήτημα της ασφάλειας στη νοτιοανατολική

Ευρώπη 1933-1936, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2010
(10) Μαραβέγιας,  Ν.  –  Μπαμπανάσης,  Στ.  (επιμέλ.),  1821-2021:  Η  Ελλάδα  στη  Μεσόγειο

/Γεωπολιτικές,  Πολιτικές,  Οικονομικές,  Περιβαλλοντικές,  Πολιτισμικές  διαστάσεις ,  Αθήνα:
Παπαζήσης, 2021

(11) Παπαπολυβίου, Π. , - Συρίγος Α. , - Χατζηβασιλείου Ε. , (επιμέλ.),  Το Κυπριακό και το Διεθνές
Σύστημα, 1945-1974: αναζητώντας θέση στον κόσμο, Αθήνα: Πατάκης, 2013

(12) Ριζάς, Σ.,  Τα Βαλκάνια και η Ελλάδα σε μετάβαση: από τον ψυχρό πόλεμο στην ύφεση 1960-
1974, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2006



(13) Ροζάκης, Χρ., Η αποκλειστική οικονομική ζώνη και το διεθνές δίκαιο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2013
(14) Σακκάς, Ι., Η Ελλάδα στη Μεσόγειο, 1950-2004 /Εξωτερική πολιτική και περιφερειακές διενέξεις,

Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015 [Ηλεκτρονικός πόρος]
(15) Σβολόπουλος Κ., Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2008 (δίτομο)
(16) Σιούσιουρας, Π. – Χαζάκης. Κ. (επιστημονική επιμέλ.), Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και

Ελλάδα /Πολιτικές και Οικονομικές όψεις, Αθήνα: Ποιότητα, 2009
(17) Τζιαμπίρης, Α., Διεθνείς σχέσεις και μακεδονικό ζήτημα, Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2003
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